
Styrelsemöte 20070830 
 
Närvarande Närvarande Närvarande Närvarande ordinarie:ordinarie:ordinarie:ordinarie:    
Roger Hultenius  Pia Viljakainen 
Gunilla Helge  Kaj Viljakainen 
Tore Hanson  
 
SuppleanterSuppleanterSuppleanterSuppleanter::::  
Annelie Liljegren   Tomas Walfridsson. 
 
ValberedningenValberedningenValberedningenValberedningen:  
Annika Helge 
 
§ 1 Roger öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
§ 2 Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes. 
 
§ 4 Inga framskjutande ärenden. 
 
§ 5    Rapporter:Rapporter:Rapporter:Rapporter:    

• Kassör:Kassör:Kassör:Kassör: Alla annonser i Kronobajken är betalda. Vi har fått pengar ifrån SMC, 
lästian och ok/Q8 45000. 

• Valberedning: Annika meddelade att valberedningen ska ha en genomgång 
snarast. 

• Helgasjön runt 070606:Helgasjön runt 070606:Helgasjön runt 070606:Helgasjön runt 070606: Svenska flaggans dag. 97st betalande körde rundan och 
så fick vi 4st nya medlemmar som betalade på plats. Rundan var ca 17 mil och 
som avslutning grillades det i RDT:s stuga i Växjö. De som körde tyckte rundan var 
väl lång men kanonfin så det jämnade förhoppningsvis ut sig. 

• Verona 070609:Verona 070609:Verona 070609:Verona 070609: Till kortegen kom ca 100 deltagare. Kortegen var ca 3 mil lång 
och avslutades med grillning vid Verona. 

• BegravningBegravningBegravningBegravning    070705:070705:070705:070705: Alla instruktörer och några från styrelsen plus några 
kompisar kom på motorcykel till Stefan Nordhs begravning, vi var 20st 
sammanlagt. Begravningen ägde rum i Hovshaga kapell, Växjö. Vi hade satt in en 
annons i Smålandsposten och satt in pengar till Barncancerfonden till minne av 
Stefan. 

• Öppethus på kansliet 070814:Öppethus på kansliet 070814:Öppethus på kansliet 070814:Öppethus på kansliet 070814: 8!!!st kom och då var 5 st från styrelsen. Korven 
var god så vi som kom blev mätta i alla fall. 

• Bolmen runt070818:Bolmen runt070818:Bolmen runt070818:Bolmen runt070818: 6 st (4 från styrelsen) mc-burna körde Bolmen runt. Det 
regnade men de som körde tyckte att det var en fin runda tros allt. 

• Övriga rapporter:Övriga rapporter:Övriga rapporter:Övriga rapporter: Vi kommer att sätta in 1000 kr till www.drivkraftenschopper.se/www.drivkraftenschopper.se/www.drivkraftenschopper.se/www.drivkraftenschopper.se/  
det är några som ska bygga en chopper som ska säljas och pengarna ska sen 
skänkas till cancerfonden. 

 
§ 6    Skrivelser: Skrivelser: Skrivelser: Skrivelser:     

• Kallelse till Årsmöte och ordförandemöte. Vilka som ska åka bestäms efter vårt 
eget årsmöte. 

• Öppet brev till NTF från SMC om att mc också ska ingå i nollvisionen. 



§ 7    Aktiviteter:Aktiviteter:Aktiviteter:Aktiviteter:    
• BarncancBarncancBarncancBarncancermilen 070922:ermilen 070922:ermilen 070922:ermilen 070922: Vi kommer inte att anordna något genom 
SMCKronoberg. 

• Årsmöte 071007:Årsmöte 071007:Årsmöte 071007:Årsmöte 071007: Årsmötet kommer som vanligt att hållas i Hjort´s mc´s stuga 
den 7/10 med start 15.oo. Roger fixar smörgåstårta och dricka. Pia skriver 
bokslut, Roger skriver verksamhetsplan och Gunilla skriver 
verksamhetsberättelse. Bugeten för 2008 fixar vi ihop på nästa möte. 
Styrelsepåskrifter ska också vara ordnade till Årsmötet. 

• Instruktörskonferens 071013Instruktörskonferens 071013Instruktörskonferens 071013Instruktörskonferens 071013----071014:071014:071014:071014: SMC står för kostanden (hotell och mat) 
men tar gärna emot bidrag till resan för de som kommer långväga ifrån. Kaj drar 
ihop ett möte med instruktörerna för att se om det finns något intresse för att ha  
instruktörsverksamhen kvar och om det är några som är intresserad av att åka på 
konferensen. 

 
§ 8    Hemsidan:Hemsidan:Hemsidan:Hemsidan: Björn är inte närvarnade så inget att rapportera. 
 
§ 9    Övriga frågor: Övriga frågor: Övriga frågor: Övriga frågor:     

• Walle vill ha förslag på vad som ska skrivas i nästa nr av mcFolket. 
• De som inte ska vara med i styrelsen nästa år ska lämna in nycklar och usb-
minnen innan årsmötet. 

 
§ 10    Nästa möte:Nästa möte:Nästa möte:Nästa möte: 070927 kl 18.oo i Kansliet. 
 
§ 11 Mötets avslutande:Mötets avslutande:Mötets avslutande:Mötets avslutande: Roger tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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